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ATOS APRESENTADOS NA 40ª
REUNIÃO ORDINÁRIA
Leitura e Discussão da Ata da 39ª
Reunião Ordinária do dia 12 de
Novembro de 2018, aprovada por todos
os Vereadores.

MATÉRIA DA ORDEM DO DIA

Em 2ª discussão e votação do Projeto de
Lei Ordinária nº 19/2018:
"Dispõe sobre as alterações dos Anexos
do Plano Plurianual 2018/2021 e dos
anexos da Lei de Diretrizes

Orçamentárias para o Exercício de 2019".
APROVADO POR TODOS. 

O objetivo principal do Projeto de Lei é promover os novos anexos com as alterações havidas no
orçamento municipal, em razão da dificuldade em se acrescentar individualmente as novas dotações
orçamentárias criadas por suplementação e crédito especial no decorrer do exercício.

Em 2ª discussão e votação do Projeto de Lei Ordinária nº 20/2018:
"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Conceição do Rio Verde para o Exercício
Financeiro de 2019".
APROVADO POR TODOS. 

É um projeto de Lei de origem no Executivo, que estabelece a consolidação do orçamento público
municipal, estima a receita e fixa a despesa do Município de Conceição do Rio Verde para o
exercício financeiro de 2019.

MATÉRIA DO LEGISLATIVO

INDICAÇÕES

VEREADOR WILLIANS BORGES UMBERTO 

N° 40/2018- “NOTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO TERRENO LOCALIZADO NO
BAIRRO CHÁCARA DAS ROSAS NAS PROXIMIDADES DO BAR DO PAQUINHA”. 



À pedido dos moradores do referido bairro que solicitam sua limpeza, pois o mesmo está com mato
muito alto e com animais peçonhentos. 
APROVADO POR TODOS. 

ENTREGA DA MOÇÃO DE RECONHECIMENTO N° 22/2018

Aprovado por unanimidade, a Câmara Municipal concedeu Moção de
Reconhecimento n°22/2018 à Sra. Vera Lúcia Silva Ferreira, Pedagoga e Especialista da Educação,
sendo 18 (dezoito) anos de dedicação e entrega de trabalho na APAE - Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais de Conceição do Rio Verde, para que tudo fosse realizado, apesar dos
muitos obstáculos, mas com muita perseverança para concluir as propostas que eram necessárias
para o pleno desenvolvimento dos alunos especiais, considerando suas limitações. Sempre
acompanhando as famílias em unidades específicas de tratamento, dando-lhes o apoio necessário
para enfrentar situações com os filhos, permitindo-lhes uma dignidade plena de vida, e vendo que as
pessoas que lá estão, na Escola Especial, estão dando continuidade a este trabalho de doação e
entrega, que cuidam, defendem e buscam o que é necessário para esses alunos tão especiais, que
tanto precisam de um olhar diferenciado, para que obtenham um viver harmonioso e feliz. Na
oportunidade estiveram presentes na Entrega da Moção o Prefeito Municipal Pedro Paulo, Vice
Cristiano Custódio, Secretário de Obras Sr. Zezé da Toyota, Secretário de Cultura Matheus
Bernardes, demais autoridades e também o Ex Prefeito Municipal Sr. José Márcio Ferreira que
esteve juntamente com o Vereador e Autor da Moção Chiquinho do Esportes na entrega da
homenagem.   

Conceição do Rio Verde, 20 de Novembro de 2018.
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